
Opløftende langdistancestart i Nakskov 

 
Af Leif Thygesen. Foto Jens Højkrog. 
Nakskov Roklubs klublokale lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.28: Det summer af gensynsglæde og 
forventning til den kommende rotur her to minutter før Nakskov Roklubs formand, Morten Knud-
sen, går på og byder velkommen til årets første langdistancekaproning. Vinteren er slut, og en ny 
sæson med nye mål og nye håb er sendt i startboksen.  
Og det blev en regatta, der mere end levede op til forventningerne. Fredag aften var der ellers ikke 
meget, der tydede på, at det skulle blive den helt store fornøjelse at ro. Vindstød på op til 19 m/s 
piskede Nakskov Fjords vand op til skum, så fjorden mindede mere om en velskænket fadøl med et 
ordentligt lag skum, end et rofarvand, der indbød til en rotur. Men lørdag var der gudskelov skruet 
ned for den store ventilator, og der kunne roes.  
Med hensyn til en bedømmelse af den øvrige del af regattaen, giver Signaturen ordet til Lene Balje 
fra Varde Roklub, der i en mail skriver: 
Tusind tak for en god langdistanceoplevelse i Nakskov. En fantastisk logistik hele vejen igennem: 
Overnatning, forplejning, rigelig med plads til bådetrailer, masser af bådvogne, hjælp til isæt-
ning/optagning, stort udvalg af forplejning (selv vores kaffekander fik vi fyldt op til hjemturen) - 
venlige mennesker hele vejen igennem. Også vinden fik I "lagt ned" i tilpas styrke, så vi å-roere 
stadig kunne få lov at "smage" lidt bølger undervejs. Ja, alt i alt en dejlig dag i smukke og behageli-
ge omgivelser ☺ 
Signaturen siger på Nakskov Roklubs vegne tak for de pæne ord og vil tillade sig at konstatere, at 
det alt i alt blev en særdeles opløftende regatta i Nakskov. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtlige cirka 35 delta-

gende både blev kontrolle-

ret og vejet, inden de fik 

lov til at tage på vandet. 

 
§ 3 stk. 2 razzia 
Alle deltagende både blev kontrolleret og vejet inden start. En bil med kran sørgede for, at også 
bådene fik ”en opløftende oplevelse” og det blev en kontrol, der nærmest kan sammenlignes med 
når Signaturen træder op på badevægten. Man må undre sig: Hør sig mig en gang, hvor kommer de 
kilo fra? De både, der på forhånd havde søgt dispensation, viste sig i rigeligt omfang at opfylde 
vægtkravet. Som eksempel kan nævnes DSRs båd HU, der ellers har fået skyld for at være letvægte-
ren over alle letvægtere. Efter at HU er blevet forsynet med suppleringsvægt trak det ellers spinkle 



skib kranvægten op på respektable 92 kilo. Så vidt Signaturen erfarer, var yderpunkterne for en toå-
res inrigger 85 og 117 kilo. Jo, vi har nok ikke taget ”den sidste dans” i Dispensationsnævnet og 
Motions- og turudvalget, når talen er om suppleringsvægt og hvad en båd skal/bør veje, når der roes 
langdistancekaproning. 
På et senere tidspunkt vil alle kontrolmålinger og bådenes vægt blive offentliggjort her på roning.dk 
 
10 km åben mix. Roklubben Viking overrasker 
Og så til den sportslige side af sagen, som Signaturen passende kan indlede med den første af tre 
undskyldninger: I optaktsartiklen var det overhovedet ikke nævnt, at Roklubben Viking var til start. 
Det var selvfølgelig en fejl, så undskyld til Ib Bruun, Reinhard Sværke og Rene Hansen. De tre 
sjællændere tog en passende hævn for den manglende interesse og roede på dagens absolut hurtigste 
reelle 10 km tid 54.27 minutter. Den flotte tid sendte årets første guldmedaljer til Faxe Ladeplads. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Roklubben Viking 

Reinhard Sværke, Rene 

Hansen og Ib Bruun vandt 

10 km åben mix med cirka 
et halvt minut foran de 

forsvarende mestre fra 

Silkeborg. 

 
 
Kun 31 sekunder langsommere i handicaptid var de forsvarende mestre Højgaard, Skødt Pedersen 
og Søby fra Silkeborg – Vi gør et forsøg og støtter os på rutinen i kampen om at genvinde turne-
ringssejren, sagde Jørgen Skødt Pedersen før start.  
Der er yderligere 19 sekunder i handicaptid ned til Schøler, Banke Rasmussen og Groos fra Helle-
rup Dame/DSR på tredjepladsen. Der er lagt op til nogle forrygende opgør ved kommende regattaer 
mellem de tre medaljevindere. 
På fjerdepladsen finder vi Rønne/Aarhus/Vejle med ”kælenavnet” Bornholmerne. Olsen, Meinert 
og Vest Hansen slutter denne gang lige udenfor medaljerækken. 
Den anden af tre undskyldninger går til femtepladsen ved Lollands Havørn. ”Team Nivå” Jørgen-
sen, Jørgensen og Nielsen. I optakten skrev Signaturen, at Nivå kun havde deltaget en enkelt gang i 
2010. Det passer ikke! Nivå var med ved hele fire regattaer. Men undervejs overskred holdet mak-
simum på fem roere og kommer derfor til at optræde som to forskellige hold i tabellen. Det havde 
Signaturen overset – elendig research – Undskyld! Pernille Jørgensen fra Nivå tog fejlen med et 
stort smil, og de tre nordsjællændere ydede som sædvanlig en ihærdig og flot indsats, der belønne-
des med en femteplads. 
Sjettepladsen går til Fyn. Nyborg BMB, Irring, Sørensen og Nielsen havde lånt Aarhus Roklubs båd 
”Følle” og nød turen i det gode skib. 



Københavns Roklub Coastal Rowers, Kristensen, Skyggebjerg og Andersen, bliver nummer syv. 
Men det er kun sekunder, der skiller nummer fem Nivå, nummer seks Nyborg og nummer syv KR. 
Med forskelle på 24, 18 og 36 sekunder kan der meget hurtigt ske forskydninger ved kommende 
regattaer. 
Roklubben Furesø, Reuther Nielsen, Vind og Boysen, kommer lige nøjagtigt med i den bedste halv-
del på en ottendeplads. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Varde Roklub – rent delta-

germæssigt ”Jyllands svar 

på DSR” – havde tre både 

med i Nakskov. Her er det 

Lene Balje, Allan Haagen 

og Ida Mathiasen der blev 

bedst placerede Vardebåd 

på en niendeplads. 

 
På niende- og tiendepladsen finder vi de to Vardehold, ”Amfitrite”, Haagen, Mathiasen og Balje, og 
”Thetis”, Nørby, Balje og Jensen. Kun 38 sekunder skiller de to hold, så der er lagt op til revanche i 
Sønderborg. 
ARK, La Cour, Hansen og Hansen, tre friske fyre fra Sydhaven, kan med lidt mere træning forbedre 
deres tid. Så kom igen gutter. 
”RIP”, Lyngbye, Madsen og Phil, fra Hellerup Roklub, ror sig - i deres debut - til en 12. plads i det 
stærkt besatte felt. 
Randers Roklub, Møller, Andersen og Christensen, slutter som nummer 13, mens Præstø Roklub, 
Hansen, Mortensen og Poulsen, bliver nummer 14. 
Det sidste af tre Varde hold ”Galathea”, Nykjær, Dyrvig og Pedersen, finder vi som nummer 15, 
mens Nakskov Roklub, Jørgensen, Larsen, Thauner, Olsen og Albrecht, får lov til at lukke døren i 
10 km åben mix. Det tog nu ikke humøret fra de friske piger på Nakskovs hold, som glædede sig 
over, at de fik en god oplevelse på fjorden og i øvrigt - indtil andet er bevist - kan kalde sig Lolland 
Falsters bedste mix hold. 
To hold mødte ikke til start. Nykøbing Sjælland valgte at sende afbud på grund af vejret, og DSR 
blev ramt af så mange afbud, at det blev nødvendigt at afmelde fireren, for at supplere de øvrige 
DSR holde, der var til start i Nakskov. 
 
Masters. Hellerup roede time trial 
Med kun et hold til start i Masterklassen kunne Hellerup Roklub, Månsson, Bloch og Teisel, bruge 
al den tid de havde lyst til og alligevel vinde guld. Holdet tog dog turen på Nakskov Fjord som en 
særdeles seriøs træningstur og handicaptiden 48.35 minutter blev ikke set bedre ved Lollands Hav-
ørn. 



Endnu en gang skal Signaturen opfordre til at andre klubber stiller op i klassen. Det ville da være 
ærgerligt, hvis klassen skal lukkes.  
 
Senior kvinder. Suveræn sejr til DSR 
I sidste øjeblik måtte DSR ændre i holdsammensætningen på deres kvindehold. Nu blev det Luth-
mann, Sommer og Samson, der fik lov til at ro flagskibet HU. Og det gjorde de suverænt. Der er 
hele 4.42 minutter i ”fritid” ned til nummer to. Man må bøje sig for studenterroerne, der fejrede det 
flotte resultat med klubkage og –sang. Det var forståeligt, at de stærke piger fik lyst til at bryde ud i 
sang ovenpå den sikre sejr. I Nakskov var der samme weekend brassband festival. Der var nu ikke 
meget ”messingsuppe” i Nakskov Roklub, men så var det godt, at DSRs blandede kor gav et num-
mer sidst på eftermiddagen inden de forlod Nakskov. Tak for sangen og tillykke med den flotte sejr. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSRs kvindehold Diana 

Luthmann, Gunilla Som-

mer og Kristine Samson 
vandt regattaens største 

sejr. 

 

Vi roede egentlig et godt løb, men DSR var bare bedre, siger Tenna Pedersen fra Ægir. Sammen 
med Anne Poulsen og Line Hesselholt Lynggaard kunne nordjyderne hjemføre endnu en sølvmedal-
je. 
På tredjepladsen finder vi ARKs flyvende 2´er. Jessen, Svan Olsen og Søndergaard er 44 sekunder 
efter Ægir. Ægir og ARK fortsætter, hvor de slap i 2010. Der er åben duel mellem de to hold. 
DSRs øvrige tre hold fordeler placeringerne mellem sig som nedenstående: 
4: ”Fenris”, Kelly, Ruby og Rasmussen, 5: ”Ull”, Bisgaard, Eltorm og Schow samt 6: ”Möhring”, 
Christensen, Borgen Paulsen og Lindvig. 
Godt nok har DSRs ”HU” sendt et kraftigt signal om, hvor mesterskabet hører hjemme, men sæso-
nen er endnu ung, og det er før set, at der er sket overraskende forskydninger. Så også kvindeklas-
sen byder på spænding ved kommende regattaer. 
 
Åben mix 25 km. HDR/DSR/HR urørlige 
Med handicaptiden på 2.02.50 timer for 25 kilometers roning er Banke Rasmussen, Juhler og Han-
sen på holdet HDR/DSR/HR urørlige. Selv de stærkeste hold i mændenes klasse kan ikke hamle op 
med en sådan tid. Så guld til det københavnske trekløver. 
Hellerup Roklub ”RUP”, Månsson, Traberg og Weise vinder sølv. De to roklubber i Hellerup må 
betegnes som absolutte magtfaktorer i dansk langdistanceroning og med de resultater Hellerup-
klubberne hjemfører, er det lige før, at man udfordrer mægtige DSR om Langdistancetronen.  



Københavns Roklub, Holck, Rasmussen og Andersen, ror som sædvanligt et godt og stabilt løb. Det 
er erfarne kræfter, der kunne tage tilbage til København med en bronzemedalje. 
Humlebæk Roklub, Probst, Tramm og Olsen, er atter i år metalkandidater, når vi når frem til at 
skulle opgøre det samlede resultat. Denne gang må man dog tage til takke med en plads som num-
mer fire. 
De ellers metalvante Olsen, Meinert og Vest Hansen på holdet Rønne/Aarhus/Vejle alias Bornhol-
merne kommer heller ikke på podiet på den lange mix distance, men kan notere en femteplads. 
Randers Roklub, Furbo Sørensen, Andersen og Eschelund, ror et godt løb og slutter som nummer 
seks. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kombinationen fra Helle-

rup Dame Roklub, DSR og 

Hellerup Roklub, Per Han-

sen, Lone Banke Rasmus-

sen og Marianne Juhler, 

roede sig til en sikker sejr i 

25 km åben mix. 
 

Erik Pedersen, NS Roklub, Niels Iversen, Aarhus og Signaturen fra Nakskov bliver nummer syv og 
var glade for, at man lige nøjagtigt undgik at slutte feltet i 25 mix. 
Kalundborg Roklub med formand Jeppe Sørensen, Bo Brodersen samt Ulrik Wismar fuldender fel-
tet på ottendepladsen, men lur mig om ikke formand Sørensen alligevel er godt tilfreds – se mæn-
denes klasse. 
 
Senior mænd 25 km. Ka´ DSR genvinde mesterskabet? Ka´lundborg! 
Det er gået pænt ved træningen - hvis de skal slå os, skal de være gode, sagde DSRs træner Bøg 
inden start. Winn, Gommesen og Krogh Hansen på holdet DSR ”HU”, var da også af roning.dk 
udnævnt til forhåndsfavoritter. Men ”Tæskeholdet” fra Kalundborg ville det anderledes. Nygaard 
Hansen, Christensen Bang og Smidt Mattesen fik revanche for nederlaget ved DM finalen i 2010 og 
vandt mændenes klasse med over et minut ned til DSR. Så dagens tredje undskyldning skal gå til 
Kalundborg, fordi Signaturen ikke helt troede på holdet inden start. Hvem er så forhåndsfavorit næ-
ste gang, spurgte Alexander Nygaard Hansen og fik på den måde tildelt Signaturen et velfortjent 
dask over nakken for den manglende tro.  
Tja, det er jo det, der er fascinerende ved langdistancekaproning. Et kikset skift, en lidt forkert kurs, 
der er mange ting, man kan gå hjem og tænke over, sagde Søren Krogh Hansen fra DSR med stoisk 
ro efter løbet. En ro og eftertanke, der helt klart signalerer, at man langt fra har opgivet at genvinde 
DM. 
Østergaard Martensen, Andersen og Schmidt fra KR vinder bronze. Der er et pænt stykke vej på 
3.23 minutter op til de øvrige medaljevindere. Men første del af turen blev brugt til at finde hinan-



den og få skiftene til at fungere, fortæller Mads Peter Andersen, så man skal så absolut ikke afskrive 
Københavnerne. Signaturen havde den blandede fornøjelse at blive overhalet af KR – det føltes 
næsten, som om vi var i gang med at skodde. KRs ældre båd ”Ernst” skar sig gennem vandet, som 
en varm kniv igennem smør. Farten er der, så lidt mere samroning vil uden tvivl bringe københav-
nerne tættere på DSR og Kalundborg. 
 

 
 

 

 

 

 

Der er saft og kraft i ro-

ningen, når Tæskeholdet 

fra Kalundborg, Alexander 

Nygaard Hansen, Kåre 

Smidt Mattesen og Bjarke 

Christensen Bang trykker 

til. På Nakskov Fjord fik 

holdet revanche for neder-

laget ved DM finalen i 

2010. 

  

Kalundborgs ”B-hold” opnår en særdeles ærværdig fjerdeplads. På holdet ror Elkjær Kristensen, 
Modin og Kristensen. 
Og så til kampen om Jylland. Det blev nøjagtigt så tæt og spændende, som man kunne ønske sig. 
Tre hold ARA: Diwan, Tonsgaard og Uggerhøj Andersen, Ægir: Danø, Holm og Johansen og Aar-
hus: Lindholm, Wegner og Sørensen bød hinanden op til kamp om den jyske trone. Rækkefølgen 
blev nummer fem ARA, nummer seks Ægir og nummer otte Aarhus, men det er ganske små margi-
naler, der skiller de tre hold. ARA har 12 sekunder til Ægir som igen har 41 sekunder til Aarhus, så 
der er virkelig noget at arbejde med for de tre hold, og mon ikke alle hold kan finde små justeringer, 
der kan betyde forskydninger i rækkefølgen.  
DSRs to øvrige hold ”Ull”, Østergaard, Alnor og Buch Grønlykke, samt ”Fenris”, Enemærke, Riis-
hus Jensen og Møller Andersen, blev henholdsvis nummer syv og ni. 
 

Vi ses i Sønderborg 
Selvom Lollands Havørn var 
pænt besøgt, var der klubber der 
var savnet. Hvor var Roforenin-
gen KVIK? I frisk erindring står 
endnu de knivskarpe opgør mel-
lem naboerne DSR og KVIK i 
flere klasser. KVIK vi savner jer.  
Næste gang vi mødes bliver i 
Sønderborg, og dermed er der 
begrundet håb om, at også flere 
jyske klubber vil deltage. 
lthygesen@youmail.dk 


